
VACATURE

MEDEWERKER SERVICEBALIE
Per direct | 16 - 32 uur per week (0,4-0,8 fte)

Houd jij je hoofd koel in elke situatie? Ben je graag een spin in het web tussen 
verschillende afdelingen? En staan klanttevredenheid en service bij jou hoog in het 
vaandel? 

Wat je gaat doen:
- Eers- Eerste aanspreekpunt voor klanten, zowel in de winkel, telefonisch als per mail;
- Online reviews en klantvragen beantwoorden;
- Enkele ondersteunende administratieve werkzaamheden voor kantoor, zoals het 
bijhouden van de voorraden;
- Ondersteunende werkzaamheden zoals het printen van schapskaartjes;
- Contact met leveranciers over bestellingen;
- Bestellingen plaatsen en controleren;
- Uit- Uitvoeren en bijhouden van klachten en retouren.

Wat je meeneemt:
- Aantoonbare ervaring op het gebied van klantenservice, orderverwerking en 
(assisterende) HR-taken of bereidheid dit in hoog tempo te leren
- Goede kennis van Microsoft Office
- Leergierig, sociaal en bevlogen karakter. Je bent echt een mensenmens
- Je maakt je snel nieuwe systemen eigen
- Beheersing van de Engelse taal is een p- Beheersing van de Engelse taal is een pre

Wat wij bieden:
- Een bijzonder concept in ontwikkeling waarop je echt verschil kan maken
- Een bevlogen en enthousiast team
- Een salaris en voorwaarden comform de non-retail CAO

Interesse? Stuur je sollicitatie dan z.s.m. naar werken@steckutrecht.nl
t.at.a.v. Renee Verkerk. Voor je vragen kan je op dit mailadres terecht. Maar bellen met een 
vraag mag ook: 030 782 0680. 

Waar je komt te werken:
SSteck is een groene stadsoase-to-be in de wijk Overvecht. Samen met lokale partners 
en makers willen wij heel Utrecht groen laten denken en doen. Onze klanten kunnen bij 
Steck terecht voor een ruim assortiment aan planten, accessoires, tuinmeubels en 
producten om meer te doen aan vergroening zoals regentonnen, wormen-en 
insectenhotels. Ook breiden wij momenteel uit met een tuincafé, workshops, lezingen 
en expo’s. Er gebeurt een hoop bij Steck! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.


